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Závazné podmínky studia 
 

I. Obecné ustanovení 

(1)  Žák - zákonný zástupce je srozuměn a souhlasí s tím, že práva a povinnosti při studiu na výše uvedené 
základní umělecké škole se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., vyhl. č. 71/2005 Sb., o 
základních uměleckých školách a po podání této přihlášky a po zařazení žáka do studia i ustanoveními 
této přihlášky a Školním řádem. 
 

(2)  Škola poskytne žákovi v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 71/2005 Sb. a ustanoveními této 
přihlášky základy vzdělání v oboru a předmětu uvedeném v přihlášce dle učebního plánu. 
 

II. Přihlášení – Odhlášení ze studia 

(1)  Do studia na škole zařazuje po podání přihlášky žáka ředitel školy v souladu s ustanoveními § 2, 4, vyhl. 
č. 71/2005 Sb. 
 

(2)  Studium se řádně ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Ředitel školy mimořádně ukončí studium 
žáka, jestliže: 

a) žák porušuje soustavně nebo závažným způsobem školní řád, 
b) o to písemně požádá žák, je‐li zletilý, nebo zákonný zástupce, 
c) žák nesplnil podmínky studia pro neprospěch, 
d) žák (je‐li zletilý) nebo zákonný zástupce neplatí školné. 

 
(3)  Výše uvedenými způsoby lze studium ukončit pouze k 31. lednu nebo 30. červnu kalendářního roku, a 

to vyplněním odhlášky (k dispozici u třídního učitele, nebo na internetových stránkách školy). 
 

III. Průběh výuky 

(1)  Školní rok začíná vždy 1.září a končí 31.srpna následujícího roku. 
 

(2)  Výuka probíhá vždy od 1.září do 30.června následujícího roku. 
 

(3)  Výuka bude organizována školou v rozsahu, které určuje Školní vzdělávací program. 
 

(4)  Odpadne‐li výuka z důvodů na straně školy, je škola povinna zajistit výuku v nejbližším možném 
termínu. Toto pravidlo se nevztahuje na výuku hudební nauky. 
 

(5)  Škola má povinnost informovat žáka i jeho zákonného zástupce o všech skutečnostech, které se týkají 
výuky. Toto je splněno písemným oznámením školy na informační tabuli umístěné u vchodu školy, 
nebo v případě náhradního vyučování na dveřích jednotlivých tříd. Žák a jeho zákonný zástupce jsou 
povinni sdělení na informační tabuli pozorně sledovat. 
 

(6)  Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a zúčastňovat se činností 
organizovaných školou. 
 

(7)  Žák i zákonný zástupce jsou povinni dodržovat školní řád. Se školním řádem je žák seznámen třídním 
učitelem na začátku školního roku. 
 

(8)  Pokud žák nastoupí v průběhu školního roku, bude se školním řádem seznámen v první hodině u svého 
třídního učitele. 



(9)  Na začátku studia bude žák (zákonný zástupce) seznámen s učebním plánem a s pokyny ke studiu. 
Tyto pokyny jsou informativní a doporučujeme, aby se jimi žáci (zákonní zástupci) řídili. 
 

IV. Školné – úplata za vzdělání 

(1)  Podle § 8 vyhl. č. 71/2005 Sb. a § 123, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. bude stanovena výše příspěvku na 
úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole (školné) rozhodnutím ředitele 
školy. 
 

(2)  Termíny pro zaplacení školného: 

 září – leden nejpozději do 30.září, 

 únor – červen nejpozději do 1.března. 
 

(3)  Ve výjimečných případech lze dohodnout individuální harmonogram placení školného. 
 

(4)  Nedoplatek na školném včetně zákonného úroku z prodlení může být vymáhán soudní cestou. 
 

(5)  Výše školného může být změněna v závislosti na změnách příslušné právní úpravy. 
 

(6)  Nepodaří‐li se škole zajistit náhradní výuku, je povinna žákovi (zákonnému zástupci) poměrnou část 
školného vrátit. 
 

(7)  Při ukončení studia ze zdravotních důvodů žáka, nebo přestěhování se do jiné obce, ztrácí škola nárok 
na poměrnou část školného. Tuto je povinna žákovi (zák. zástupci) vyúčtovat a vrátit. 
 

(8)  Škola si vyhrazuje právo neposkytovat výuku tomu žákovi, který včas neuhradí školné ve stanovené 
výši. 
 

(9)  O vrácení školného vždy musí žák (zákonný zástupce) písemně požádat s odůvodněním žádosti. 
 

 

 

V Tišnově Dne: 30.12.2019   

   Mgr. Tomáš Zouhar 
ředitel školy 
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